P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2014
z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 24 października 2014 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Ignacego Janczuka –
Przewodniczącego Rady Gminy.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9-ej.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - otworzył obrady XLV Sesji, powitał Wójta Gminy
Kazimierza Hawryluka, Skarbnika Gminy Annę Blondyk, radnych. Stwierdził, że obrady
są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 13 radnych. W załączeniu lista obecności
radnych. Nieobecna p. Bernardyna Zańko – nieobecność usprawiedliwiona oraz nieobecny
p. Piotr Niedźwiedziuk – nieobecność usprawiedliwiona. W załączeniu lista obecności
radnych.
Następnie przedstawił porządek obrad z proponowaną zmianą:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Stara Kornica, kadry kierowniczej
Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica, w tym o wyniku
sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014.
7. Informacja z utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2014-2017.
- zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
- przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi
i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2015 r.
- pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Starej Kornicy.
9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było
13. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było.
Protokół z ostatniej Sesji Nr XLIV/2014 z dnia 25 września 2014 roku był wyłożony
do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół został jednogłośnie przyjęty bez
zmian.
Ad.pkt.4.p.p. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że od ostatniego spotkania zamknięte zostały
przetargi. Między innymi: firma już weszła i dokonuje modernizacji ujęcia wody Nowa
Kornica. Centrum, tak jak Państwo widzicie jest realizowane. Chodnik na Wygonie też jest
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realizowany. Został złożony wniosek na dodatkowe środki finansowe zewnętrzne,
ze względu na doposażenie placówek oświatowych. Dla sześciolatków doposażenie sal
lekcyjnych, bo taka jest możliwość. Myślę, że te środki też pozyskamy. Jeżeli chodzi o OMIĘ,
sprawa była w Sądzie Administracyjnym. Skarga została oddalona. W tej chwili wykonuje
procedurę dalszego działania, tak żeby jak najszybciej przeprowadzić prawidłowo i wydać
decyzję o oddziaływaniu środowiskowym, ponieważ skargi, które były składane na wójta,
czy bezpośrednio na postanowienie kolegium odwoławczego została oddalona. Jeżeli będą
jakieś pytania to w punkcie wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy są pytania do wójta.
Ad.pkt.5.p.p. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Stara Kornica, kadry
kierowniczej Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że wszyscy radni otrzymali materiały
do wglądu. Zapytał, czy są jakieś uwagi do analizy ? Dodał, że tutaj wyszły takie małe,
drobne błędy. Ktoś zapomniał wpisać drobnych spraw, o dochodzie czy przychodzie.
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że trudno wyliczyć dochód.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że w rolnictwie nie jest w stanie tego
wyliczyć, bo nie prowadzi żadnej rachunkowości. Proszę, czy ktoś chce o coś zapytać,
wyjaśnić? Następnie zapytał, kto jest za przyjęciem analizy oświadczeń majątkowych.
Wszyscy Radni byli „za” przyjęciem analizy oświadczeń majątkowych. Analiza oświadczeń
majątkowych Radnych Gminy Stara Kornica, kadry kierowniczej Urzędu Gminy
i Kierowników Jednostek Organizacyjnych stanowi załącznik do protokołu.
Ad.pkt.6.p.p. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica,
w tym o wyniku sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że każdy z radnych otrzymał w/w
informację do wglądu. Bardzo dużo tutaj jest różnych rzeczy. Czy są pytania w tej sprawie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że analiza wykazała, że egzaminy
na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej były znacznie lepsze niż rok wcześniej.
Młodzież uzyskała średnią punktów dosyć dobrą, klasowała się na poziomie powiatu powyżej
średniej. Jest oznaka, że nauczanie, przekazywanie wiedzy dociera do młodzieży i to ma
przełożenie w tych egzaminach. Jeszcze chciałbym dodać ,że były informacje odnośnie
zadań i przedsięwzięć realizowanych przez szkołę na przestrzeni roku 2013/2014 gmina
uzyskała łącznie na wszystkie nasze placówki oświatowe 365.000,00 zł. To były programy
„ Dziecięca Akademia Przyszłości”, „Indywidualizacja zapewnia nam rozwój”, „Uczmy się
i bawmy się z indywidualizacją” i „Moja przyszłość”. Te cztery projekty razem stanowiły
wartość 365.00,00zł i były realizowane w naszych placówkach samodzielnych, czyli
w Starych Szpakach, Kobylanach i ZPPO w Starej Kornicy.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy są pytania W tym zestawieniu
to w pierwszych klasach jest tak jakby najmniej. Nie wiem co się stało. Nie ma radnego
z Kobylan, że w Kobylanach jest taki duży skok w pierwszej klasie.
Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedział, że słabo poszło w Starych Szpakach.
2

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że najgorzej poszło w Szpakach, te wyniki egzaminu
uczniów w szkole podstawowej. W porównaniu ze szkołami.
Radna Ewa Szydłowska – dodała, że jeszcze słabo język rosyjski w gimnazjum.
Radny Kazimierz Markowski - zapytał, czy zawsze tak było?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że jak pamiętacie Państwo z tych zestawień na
rok 2011-13 to dołowała Kobylany. W tej chwili ten wynik jest na niektórych przedmiotach,
słabsze oceny mają Stare Szpaki. Może to i tak jak Panie mówią są roczniki, gdzie młodzież
jest bardziej zdolna, są roczniki gdzie młodzież jest mniej zdolna. Bo w małych grupach, jest
5-6 osób czy 8 i wtedy może jest to widoczne. Jak jest w klasach więcej osób to takie rzeczy
uśredniają się.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że pytań nie ma. Kto jest za przyjęciem
informacji o działalności szkół?
Wszyscy Radni byli „za” przyjęciem w/w informacji. Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Stara Kornica, w tym o wyniku sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych
w roku szkolnym 2013/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Ad.pkt.7.p.p. Informacja z utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara
Kornica.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że każdy z radnych otrzymał informacje
do zapoznania. Czy są pytani do tej informacji?
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że plastiki zbierają, na Zabagnie nie jadą. Pan
Kałabun ma ze 300 m. do drogi, wystawił worki i nie przyjechali. I nie wiem czy nie leżą po
dzisiejszy dzień.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że zapisze to i sprawdzi.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że jest problem z tym. Ja też zgłaszałam.
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że dojeżdża do Zalesia przez szos. Do szosy nie
dojechali. I człowiek mi mówi, że nie zabrali.
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że u nas w Kazimierzowie też tak samo.
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że jeżdżą, może ci ludzie nie znają terenu dobrze.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że może znają, ale teraz każdy ma
ustawowo zawartą umowę .
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że jak człowiek płaci.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że trzeba tam dojechać, oczywiście.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zwrócił się do radnego Kazimierza Markowskiego,
że takie przypadki były, pani dzwoniła z Warszawy, interwencja poszła
i pojechali. Pismo wysłałem, mówiłem że mają jeździć i służby z dołu miały dać informację
kto dzwoni, jakie są budynki, żeby o tym pamiętali i do tych ludzi docierali.
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Radna Elwira Hulińska – powiedział, że jest problem na Koloniach, bo w wiosce wiadomo
to jest każdy przy drodze, ale na Kolonii myślę, że nic by się nie stało jakby ci ludzie
co mieszkają daleko, jakby do nich zajechali. Bo tak jak u nas jeżdżą to jest bez celu
zupełnie. Do mnie w tamtą stronę to mogą nie zajeżdżać w ogóle bo oni żadnego worka
śmiecia jeszcze nie zabrali. Zanim oni przejadą, pojadą, zawiozą.
Rady Kazimierz Markowski - powiedział, że człowiek wystawił do drogi, a oni jadą, pewnie
przejechali dalej, tam pewnie niczego nie było, to czego oni będą jechać jak tam pewnie
niczego nie ma.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że worek z butelkami drugi miesiąc stoi.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że na moim terenie tez był problem, ja tutaj
interweniowałam do Pana Wójta, bo mieszkańcy mi zgłaszali, no ale zostało załatwione
pozytywnie. Ludziom pozabierali śmieci, ale w jednym przypadku, czy w dwóch od wakacji
nie były zabierane śmieci. Ludzie mieli wątpliwości, czy mają płacić za te śmieci, czy nie
płacić. No ale, żeby to się nie zdarzało na przyszłość.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że załatwione zostało.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że trzeba wyjaśnić tą sprawę właśnie
z tym jak na Koloniach. Czy oni mają wjeżdżać tam, czy nie mają. Bo być może on się
tłumaczą. Jak oni się tłumaczą?
Radna Halina Bardadin – zapytała, czemu mają nie wjeżdżać?
Radny Dariusz Guz - powiedział, że umowy jak są podpisane, to muszą.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że są umowy podpisane.
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że ludzie też dojeżdżają do swoich domów.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że żeby oni też tam wiedzieli.
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, żeby przeczytać umowę. Zapytał, co w umowie
jest napisane?
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że nikt nie wie.
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że powinno być wyniesione do drogi.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że do drogi publicznej.
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że przeczytajcie umowę.
Radny Dariusz Guz – powiedział, że nikt na podwórku nie trzyma, każdy wynosi.
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że no może. Ale jak człowiek mieszka 200 m.
dróżki, to trzeba zajechać samochodem nie bardzo się obróci. Człowiek wyniósł na szos.
Radny Dariusz Guz – powiedział, że może to tylko z niewiedzy, nie wiedzą wszyscy, gdzie
kto mieszka.
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Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zwrócił się do Radnego Dariusza Guza, że firma,
która to obsługuje to jest bardzo ważna rzecz. Bo oni jak przelecą głównymi drogami, oni
mają 1/4 roboty, a wjechać do każdego to jest inaczej. Jeśli tego w umowie nie ma, to dla
nich nic nie wyciśniesz, no po prostu.
Radny Dariusz Guz - powiedział, że tak się nie da, muszą dojeżdżać wszędzie.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że muszą, przecież są umowy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że regulamin jest taki, że jadą, odbierają
i poruszają się po drogach publicznych. A u nas w gminie tak jest. Jest sporo takich
przypadków, że ktoś ma od posesji 50 m. do drogi, takie przypadki są.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że jest i 150.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wyjaśnił, że powiedział tylko przykładowo.
Radny Dariusz Guz - powiedział, że oni dojeżdżają też polnymi, bo sam się z nimi mijał.
Tylko może z niewiedzy to wynika. A może trzeba by było żeby z nimi ktoś jeździł.
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że oni wcześniej jeździli z naszymi pracownikami.
Radna Halina Bardadin – zapytała jak z niewiedzy?
Radny Dariusz Guz – powiedział, że może tam się ludzie zmieniają.
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że nie zmieniają się. Ci sami jeżdżą
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że się nie zmieniają.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że numer domu, człowiek ma umowę na numer
domu.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że jak nasi chłopcy jeździli to było lepiej.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jeździli na podwórko.
Radny Dariusz Guz – powiedział, że oni bardzo oszczędnie te worki wydają.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że jak kiedyś wyniosła przez 2 miesiące 10
worków plastikowych, to dostała całe zapakowane.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że widzi, że informacja nas pochłonęła.
Zapytał jakie są wnioski?
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że troszeczkę trzeba poprawić.
Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że trzeba przekazać im, że mają jeździć
wszędzie.
Radny Tadeusz Ilczuk – powiedział, że miesięczny koszt odpadów wynosi 18.000,00 zł.,
a jakie są wpływy?
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że wpływy są na poziomie około 10%
w stosunku do deklarowanej.
Radny Dariusz Guz – zapytał, jak to będzie teraz z tymi popiołami? Popioły, liście?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że popioły to są zmieszane. Na popioły
to worki były takie brązowe.
Radny Dariusz Guz – zapytał, czy nie dostaniemy teraz. Teraz nie ma gdzie tego wynosić.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że masz pod górkę, podsyp, żeby
samochodem dało się wyjechać.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tamtej zimy zbierali, były worki brązowe,
tu na osiedle ludzie interweniowali, żeby mieć worki. Nie mamy takich worków typowo na
popiół.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że myśli, że błędne koło zaczyna się
robić z tymi odpadami. Wiadomo, węgiel się spali i jest popiół, to może powinien ten co
dostarcza węgiel odebrać.
Radna Katarzyna Szymaniuk - zapytała Panią Skarbnik jaki procent pokrywamy.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że sprawdzi, bo nie pamięta.
Radny Dariusz Guz - powiedział, że takim tropem to szambo powinien ten co sklep ma
wywozić.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że nie. Węgiel drzewny, to wiadomo jest
pożyteczny wręcz, bo można sypać po ogrodzie, czy tam coś i nic się nie dzieje.
Radna Katarzyna Szymaniuk - zapytała, a popiołem?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że popiołem to nie wie właśnie.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że rozwiązanie to na pewno jest bo w miastach
też są przecież domy jednorodzinne.
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że ubytki gdzieś wyrównywać?
Radna Katarzyna Szymaniuk - zapytała, a jeśli ktoś już nie ma ubytków żadnych?
Radna Halina Bardadin – zwróciła się do Pana Wójta i powiedziała, że jak już jesteśmy przy
temacie śmieci ja kiedyś to zgłaszałam. Czy jest możliwość żebyśmy dostali od gminy jakiś
pojemnik na śmieci, żeby postawić go przy świetlicy? Bo mieszkańcy zgłaszają, że jest
potrzebny. Przy świetlicy, ja zgłaszałam dawno.
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że u nas też.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że rok temu były refundowane, tylko że były
małe.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że mówiła o dużym pod sale.
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Radna Halina Bardadin – powiedziała, że duży pod sale świetlicy, żeby postawić, bo
mieszkańcy proszą. Młodzież też tutaj sygnalizuje.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że zobaczę czy mamy kosze metalowe?
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że metalowe.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że normalne pojemniki, 4 normalne pojemniki, koszty
są bardzo wysokie. Normalny kosz. Duży pojemnik kosztuje z 350 albo 400 zł.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że pojemnik na śmieci obojętne jaki by nie był.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że może lepiej nie, bo zechcą, żeby pieniądze
płacić jak będą zabierać śmieci dodatkowo.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że duże pojemniki są bardzo drogie.
Radna Halina Bardadin – powiedział, że obojętnie jaki. Aby można było te śmieci.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że worek wziąć 120 litrowy, nazbierają,
wystawi ktoś tam tak jak w terminie będą jechać i zabiorą.
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że u nas wystawili taki worek i pieski przyszły
i z mężem zbieraliśmy.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że oczywiście.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tam u pani nie ma ogrodzenia.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie ma ogrodzenia, także to nie zda egzaminu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to trzeba by była na czas kiedy jedzie
samochód ktoś wyniósł w tym dniu.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że on już tak wcześniej myślał,
że można by było pokusić o takie coś, żeby przynajmniej jedno miejsce ewentualnie dwa
w gminie, czy tam trzy, było takich, gdzie może każdy dowieźć jakieś takie typu butelki żeby
uczyć ludzi segregacji, jakieś stare meble coś takiego. Bo też jest z tym problem, a to nie
może powstać na każdej wsi bo to ludzie tak jakby zawalą, bo to każdy zamiast u siebie to
wywali tam. Ale taki jeden punkt to powinien być zbiorczy. W jakimś punkcie, i poinformować
społeczeństwo, że załóżmy tu na jakimś miejscu w gminie jest taki punkt, gdzie możesz
złożyć meble.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że to też nie jest dobre rozwiązanie, no bo trzeba było
dowieźć, ale ci panowie zbierają jak się jedzie elektryczne rzeczy zużyte, duże gabaryty
nawet oni też zabiorą, po prostu trzeba umówić jakiś konkretny dzień żeby oni to zabierali.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że mamy zarejestrowane nasze wysypisko
to zawsze mówię, jeżeli ktoś chce przywieźć szkło, plastik to można umówić się z panami,
oni bramę otworzą tylko w piątek i tam jest miejsce żeby to złożyć. A z wysypiska przyjedzie
firma, która odbiera, zabierze to dużym samochodem. Tak było ostatnio z oponami. Bo był
problem załadować dużą oponę na przyczepkę.
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Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że jest taka informacja, że jest od 7.30 do 15.30
w piątki.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tam jest miejsce gdzie leżą opony,
wszystko. Można takie większe ilości niż tylko worki, które otrzymujecie. Sytuacja taka, że są
terminy wyznaczone, jak ktoś w tym czasie nazbiera więcej to proszę tego w dom nie
trzymać tylko zadzwonić do służb, umówić się na piątek, przyjadą bramę otworzyć.
Radna Halina Bardadin - zapytała, do jakich służb? Tu?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na naszym wysypisku, tylko na terenie
składowym, nie w dołku. Stamtąd oni przyjadą, zabiorą samochodem.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że to jest dobre rozwiązanie.
Radny Dariusz Guz - zapytał, czy to telefonicznie trzeba? Może żeby było cały dzień
otwarte?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to jest zarejestrowane.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że jest w piątek. Jest informacja.
Radny Dariusz Guz – zapytał, czy z tym żużlem czy czymś to nie ma problemu?
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że te duże śmieci.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że z tytułu opłaty śmieciowej koszty
miesięczne wychodzą 18.956,00 zł.
Radna Katarzyna Szymaniuk - zapytał, a ile ?
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że 18.468,00zł. O koszty dbamy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że bilansuje się, bo taka musi być zasada
struktury.
Radna Katarzyna Szymaniuk – zapytała, czy wszyscy płacą, czy dużo jest ?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że saldo zaległości 94.000,00 zł., na 30
września.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że gdyby wszyscy płacili, to opłaty mogły by być
niższe.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że nie. Bo w kosztach wliczony jest pracownik,
pomieszczenie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że jeszcze program komputerowy, opłata
interwencyjna. Ale się bilansuje, bo jak mamy wpływy 18.900,00zł , a wydatki 18.600,00 zł.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - zapytał, kto jest za przyjęciem informacji na temat
utrzymania czystości w naszej gminie?
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Wszyscy Radni byli „za” przyjęciem w/w informacji Informacja z utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Stara Kornica stanowi załączniki do protokołu.
Ad.pkt.8.p.p. Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że przechodzimy do rozpatrzenia
uchwał, tylko może przed tym, nie wiem czy każdy z was otrzymał to pismo komendanta
straży pożarnej? Może porozmawiamy przed tymi uchwałami. Zmiany w budżecie odnoszą
się do tych spraw. Zapytał czy są pytania?
Radna Ewa Szydłowska - zapytała, dlaczego ministerstwo wstrzymało im wypłatę tej
transzy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zapytał, dla kogo?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że może nie jest wstrzymana.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że było spotkanie zorganizowane, były strony,
było starostwo, była Pani Ania, uchwała była podjęta. Porozumienie było podpisane
na przestrzeni czerwiec - lipiec. Jest to projekt unijny, ostatnią transzę w ramach projektu
unijnego, czyli 10% projektu WST, czyli jednostka która te środki przyznaje zwróci jak
zostanie w 100% zrealizowany projekt i rozliczony.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że cały projekt jest podzielony na trzy
etapy. To jest tak jakby pierwszy. Dopiero po rozliczeniu pierwszego etapu, otwiera się furtka
do uzyskania następnych. Czyli, nasze samochody, bo one już są i jeszcze poszły
w pierwszym etapie. Trzeba domknąć finansowo ten cały pierwszy etap i dopiero starać się
o uzyskanie drugiego etapu. Po zamknięciu drugiego o uzyskanie trzeciego.
Radna Halina Bardadin - zapytała, czy było to wcześniej omawiane? Czy podjęliśmy w tej
sprawie jakąś uchwałę? Czy to jest coś nowego, bo ja sobie nie przypominam, żebyśmy
podejmowali uchwałę w sprawie tego tutaj na radzie. Było podejmowane wcześniej, nie
przypominam sobie, pamięć jest zawodna ale chcielibyśmy wiedzieć.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że ma Pani rację, po prostu byliśmy
trochę niedoinformowani. Pan Wójt po naszej aprobacie o zakupie samochodów rozpoczął
współpracę z powiatem i zostało zawarte porozumienie i w tym porozumieniu już jest.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że Pan Wójt zawarł porozumienie, my o tym nie
wiedzieliśmy.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że te pieniądze to są taką kaucją,
bo te pieniądze wrócą. W trzecim kwartale, tak jak jest tu napisane. To jest tak jakby kaucja
i ona jest w tym porozumieniu zawarta. My akurat nie wiedzieliśmy, ja też się dowiedziałem
dopiero teraz. My już nie mamy odwrotu przed tym. Porozumienie jest zawarte i musimy
te środki przelać jak najszybciej, żeby zakończyć ten etap, żeby nie pogrążyć siebie jako
gminy i powiatu.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że gmina na tym skorzystała.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że projekt jest realizowany w 2/3, płatności
miały być etapami. Pierwsza transza przyszła na początku roku, miała być rozliczona
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i rozliczona była, poszedł wniosek o rozliczenie na przestrzeni maja i kwietnia. Do dzisiaj
ta pierwsza transza nie została jeszcze rozliczona i powiat nie dostał drugiej transzy.
Radna Ewa Szydłowska - zapytała, dlaczego nie została rozliczona?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że po każdej transzy musi być audyt,
sprawozdanie, u nas były dokumenty.
Radna Halina Bardadin - zapytała, czy te pieniądze były przewidziane w budżecie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że były przewidziane w budżecie.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że teraz mamy zmianę w budżecie, musimy
wprowadzić zmianę, czyli te pieniądze nie były przewidziane w budżecie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że były w budżecie przewidziane,
250.000,00 zł., te które są jako nasz wkład, ale nie było w budżecie przewidzianych
pieniędzy na tzw. kaucje. Kaucja, która wróci po całym rozliczeniu, tak jak Pan
Przewodniczący mówił, bo starostwo nie ma pieniędzy, wypłacą po całym rozliczeniu
projektu. WST ma na 1000 zł dało 300 zł. na początku roku, powinno dać 300 zł. teraz
sierpień, po rozliczeniu drugiej transzy i 300 zł. powinno dać w listopadzie, bo jest trzecia
transza w listopadzie po rozliczeniu drugiej. A te 10% odda WST jak już cały projekt się
rozliczy. I to jest ta kaucja, tak jak Pan Przewodniczący mówił, porozumienie było
z 11 czerwca. Ja tą umowę Pani Skarbnik dałem, na poczet 10%, które będą zwrócone już
po zamknięciu całego przedsięwzięcia. A my uchwaliliśmy 250.000,00 zł. na 10%, te które
będziemy wkładać. Bo to są 10% które my możemy, musimy bezwzględnie dołożyć,
z tego wziął tam wójt 320, 232.000,00 zł. to było zapisane, Pani Ania ma wszystko
odnotowane. A tu chodzi jeszcze o tą kaucję w tej chwili, bo nie ma rozliczenia pierwszej
transzy, drugiej, trzeciej, a już trzeba płacić za tą drugą transzę. I wtedy, gdyby były
te transze na bieżąco to te pieniądze byśmy wyłożyli, ale one były by wyłożone na mniejsze
trzy. Zamknie przedsięwzięcie, złożą gotowe dokumenty i od razu WST zwraca te 10% tzw.
ostatnią transzę płatności, po pełnym rozliczeniu projektu.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że jest to takie zabezpieczenie.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że gmina dostała 3 samochody. Na trzech
etapach, pierwszy etap sie zamknie.
Radna Halina Bardadin - zwróciła, się do Radnej Katarzyny Szymaniuk i powiedziała, że wie,
nie musisz mi tłumaczyć.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że my jak robimy projekty, to wszystko robimy.
Płatność po zakończeniu inwestycji. Jest zakończona inwestycja, są protokoły odbioru, jest
płatność i pieniądze wracają. Tutaj inwestycja ta była realizowana w transzach. Pierwsze
transze jednostki pieniądze dały na początku roku, trzeba rozliczyć pierwszą transzę jak
rozliczymy pierwszą przekażą drugą. Jak rozliczymy drugą przekażą trzecią, a te 10% czyli
te 237.00,00 zł., to jest ta kaucja, którą już oni zwrócą ale jak już będzie rozliczony na zero
projekt i zatwierdzony.
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Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że powiat musi wziąć kredyt, 96.000,00 zł. będą
koszty tego kredytu, które nie zostaną prawdopodobnie zwrócone, tylko rozłożone
na te gminy. Tak?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że na beneficjentów.
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że czyli dokładamy. To jest projekt z Unii
Europejskiej, tak?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczyk - powiedział, że tak. Dodał, że jest projekt
transgraniczny, wchodzi jeszcze Białoruś.
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że czyli te projekty unijne wymagają jakiejś
skrupulatności, coś nie tak pójdzie no to wszystko płacimy. Dlatego ja byłam zaniepokojona,
dlaczego ta transza.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że zrobił spotkanie w szerszym gronie,
była Pani Ania, byli starostowie i służby starostwa, którzy ten projekt prowadzą, są liderem,
czy też partnerem wiodącym i całą procedurę, rozliczenie przeprowadzają. Informacja była
taka, że przesuwa sie w czasie rozliczenie.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że błędem było tylko to, że po prostu
my tego nie wiedzieliśmy wcześniej. Trzeba było od razu, wtedy była by jasność, w tej chwili
my tak jakby nie mamy wyjścia, nie musimy bardzo debatować nad tym, bo jeśli załóżmy
że my nie wpłacamy tego, to automatycznie cały plan pada. Pada plan nasz i my płacimy
za samochody 2.5 mln zł. po prostu.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że jesteśmy pod ścianą.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że to jest projekt bardzo skomplikowany,
myślę, że on już zaczyna przerastać nawet powiat, bo to są duże pieniądze. To miało być
prościej, ale wychodzi tak jak jest. Ale samochody są wzięte i trzeba temat ciągnąć.
Po prostu my nie możemy też skoro powiat się zadłuża, my musimy też to brać pod uwagę.
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że to może być taki sygnał, żeby na przyszłość
nie było czegoś takiego.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że walczy o to żeby ta informacja była
bardziej.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że nie mieliśmy informacji.
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że dobrze porozmawiać o tym. A 96.000,00 zł.
to jednak będą koszty kredytu, odsetki od 2,5 mln zł.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że 2,5 mln zł. kredytu z tego co tu napisali.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że o tych kosztach to tak dobrze nie wie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że jeżeli zaciągnął, na spotkaniu była
powiedziana deklaracja, że tą pierwszą transzę ma być rozliczona na przestrzeni miesiąca
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półtora i przyjdzie druga transza, czyli już dostaną środki. Transza wynosi w granicach
600.000,00 euro. To jest prawie równoważność tej pożyczki.
Radna Ewa Szydłowska - zapytała, czy wójt wie, czemu ta transza nie została w końcu
wypłacona?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że nie, ja tego nie prowadzę. Ja prowadziłem,
byłem dwa razy zaangażowany.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że musiał się odbyć audyt o te
opóźnienia. Między innymi to my jesteśmy też po części odpowiedzialni, bo też te pieniądze
już powinien powiat mieć. A on dopiero będzie miał dzisiaj.
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że ona chce tylko wiedzieć, czy wiecie z jakiego
powodu są opóźnienia.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że nasze pieniądze to musieliśmy wyłożyć
w maju, w czerwcu już nie było potrzeby. Te pieniądze trzeba wyłożyć teraz na przestrzeni
października, czy listopada, bo żeby przyszła druga transza, oni mieli środki, my tylko
dołożyliśmy jakąś część. Bo też część płacą dla Białorusinów, tutaj też była o tym mowa
i te 10% z kaucji to one by praktycznie weszły w obieg jakby przyszło do rozliczenia trzeciej
transzy, jakby parę złotych zabrakło, musieliby partnerzy zrzucić. Tak jak pani mówi jesteśmy
w sytuacji takiej, że powiat dostał pierwszą transze, nie dostał jeszcze drugiej, bo pierwsza
się nie rozliczyła. I stąd, to nie jest tajemnicą, powiat wystąpił w tej chwili o zaciągnięcie
pożyczki 2,5 mln zł. na zapłatę tych samochodów, które przyszły w lipcu. Ale zapewniali tam
na spotkaniu, że na przestrzeni października, listopada będą mieli już rozliczoną transzę
pierwszą, zatwierdzoną i przyjdą pieniądze z drugiej transzy. Jak już przyjdą pieniądze
z trzeciej transzy to praktycznie, nie wiem na jakich zasadach oni to załatwiają, powinni ten
kredyt spłacić w większości. Spłacić i nie angażować środków tylko ewentualnie jak zajdzie
potrzeba, a się przesunie rozliczenie z drugiej transzy to wtedy znowu go uruchomić.
Szanowni Państwo, rozmawiałem i wcześniej załatwiałem kredyt nie w Wojewódzkim
Funduszu tylko w BGK jest to oprocentowane 2,5% w skali roku.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że taka jest sprawa. Nie wiem czy to jest
jasne, może tak nie bardzo jasne.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że to jest skomplikowane. Ja uważałem,
że to będzie sprawnie szło, przyjechali sprawdzali wszystkie dokumenty i było wszystko
dobrze, a później utknęło i do dzisiaj nie mają rozliczonego.
Radny Kazimierz Markowski - zapytał, czy tych samochodów tyle trzeba?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że w tej chwili nie możemy nawet
dyskutować, bo samochody są.
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że uważa, że powinniśmy o tym porozmawiać,
informacja do powiatu, że jednak tak się nie robi.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że to o czym my rozmawiamy dzisiaj
to już jest zawarte w porozumieniu z czerwca. Po prostu, tylko my nie wiedzieliśmy
o tym. Bo porozumienie już jest.
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Radna Halina Bardadin - zapytała, dlaczego nie wiedzieliśmy? Skoro uczestniczymy w tym
to powinniśmy wiedzieć. Powinniśmy na każdym etapie być informowani.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że to trzeba było na początku, to jest
tylko taki mały błąd.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że ustawili nas pod ścianą.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że taką rzecz ma podpisany każdy samorząd.
Każdy samorząd, czy Olszanka. Na tych spotkaniach rozmawialiśmy też taka sama sytuacja
jest w Olszance, bo też muszą tą kaucję przekazać ze względu na to, że powiat nie ma
pieniędzy.
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że skoro my musimy te pieniądze zabezpieczyć,
czy my możemy też mieć taką informację zwrotną jak to przebiega, co dalej z tym, czy nie?
Czy też już nie będziemy dyskutować na ten temat?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że dyskutować zawsze można.
Radna Katarzyna Szymaniuk - zapytała, ile gmina wyłożyła do tych samochodów?
Trzy samochody, tak? Ile pieniędzy gmina musiała dołożyć żeby te samochody dostać?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że 20.000,00 zł.
Radna Katarzyna Szymaniuk - zapytała, czy tylko 20.000,00 zł.? A jeden samochód
ile kosztuje?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że 830.000,00 zł.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że koszty gminy plus ewentualnie jeszcze
te odsetki, które będą od tego kredytu, to ile 30.000,00 zł wszystkich razem pieniędzy
dołożymy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że 60.000,00 zł dzielone przez 8 samorządów,
to wychodzi nie wiem tam ile.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że mamy 3 samochody o wartości?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że 2,5 mln zł.
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że będzie mniej, bo to jest zwracane.
Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że przy każdym projekcie jest ryzyko, jaki by nie
był. Przy tym też jest ryzyko, że nie zwrócą.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że jak byliśmy na spotkaniu to Pani Skarbnik
powiedziała, że dokumenty były złożone rozliczające tą pierwszą transzę w miesiącu
sierpniu. Były jakieś niedociągnięcia oraz braki ale ostatecznie wniosek został złożony
poprawnie. I czeka na weryfikację.
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że słowa p. Skarbnik ją uspokoiły.
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że trzy samochody kosztowały 830.000,00 zł.
razy 3, kosztowały 2.490.000,00 zł., z tego 10% to wychodzi 249.000,00zł mówimy
o rzeczywistym wkładzie, wydatku gminy, bo te 10% to my musimy ponieść. A tak jak tutaj
podawałem 232 z tych pieniędzy, które wójt załatwił, 84, 84, 65. Czyli dopłacamy praktycznie
tylko tą różnicę, a ta kaucja tak jak w sklepie za butelkę z piwem. Weźmie pani butelkę
z piwem trzeba ją później oddać to i kaucje oddadzą. Tak samo jest tutaj. Na pewno źle się
stało, że powiat musi zaciągać kredyt, bo nie przychodzą kolejne transze. Tak jak pani
mówiła, będziemy musieli partycypować w tych odsetkach. W sierpniu złożyli, zweryfikowali
ten audyt, no i do tej pory nie został jeszcze zatwierdzony, przyjęty i nie została przelana
druga transza.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że jest to już w miarę wyjaśnione.
Możemy przechodzić do uchwał.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że po to jest audyt, na tym spotkaniu też był
poruszany temat, że audytor weryfikuje dokumenty i on nie ma zastrzeżeń, jeżeli ma
zastrzeżenia to powiat ma czas na poprawki, uzupełnienia. A jeżeli audytor nie ma
zastrzeżeń, to wówczas powinno przejść te weryfikacje w Urzędzie Marszałkowskim.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to nie idzie przez Urząd Marszałkowski,
to idzie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że pani, która robi ten audyt specjalizuje się
w audycie tych projektów transgranicznych. Także ma doświadczenie, jeżeli gdzieś tam
któryś z jednostek było coś nie tak na pewno bierze sobie to do serca i tutaj też wskazuje
na coś co jest nieprawidłowe, bo być może że nie ma takich rzeczy, wszystko jest tak jak
trzeba robione.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to jest duży projekt, to się nazywa audyt.
Po każdej transzy wykonywany jest audyt. Wójt robi projekty, to po każdym wniosku,
po zakończeniu inwestycji przyjedzie audyt.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy możemy przejść do następnego
punktu, czyli do uchwał budżetowych?
Radna Ewa Szydłowska - zapytała, jak zmieni to budżet, inwestycja wszystko przesuwa?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że otrzymaliście państwo materiały,
czyli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej. W tym czasie, gdy poszły materiały do państwa, otrzymaliśmy jeszcze
decyzję. Przyszła do nas 20 października, zwiększająca 48.344,00 zł. na stypendia dla
uczniów, 222,03 zł. na dodatek energetyczny i chciałabym również w tej uchwale, którą w tej
chwili przedstawię włączyć te dwie kwoty dodatkowo jeszcze z projektów unijnych
realizowanych przez szkołę, kwota 11.554,00 zł. To są kwoty, które chciałabym wprowadzić
do planu budżetu. Może najpierw omówię jakie zmiany wprowadzamy, a później odczytam.
Po stronie dochodów tak jak mówiłam już 11.554,00 zł. dokładamy z projektów unijnych,
dokładamy na przeprowadzenie wyborów do rad gminy 42.424,00 zł. tak jak państwo mają
w załączniku, 3.300 wprowadzamy z rozliczeń projektów w dziale 801 w oświacie
i wychowaniu dokładamy tutaj również projekty unijne, kwota 34.440,00 zł. to co jest
realizowane przez szkoły, dokładamy 5.000,00 zł. tytułem odpłatności za pobyt w domach
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pomocy społecznej, bo wszyscy podopieczni, którzy są w tej chwili płacimy za dwa pobyty
plus jeszcze w Monarze jeden pobyt, tam przyznane są świadczenia, osoby te pobierają
zasiłki stałe, ale ciąży obowiązek odpłatności za pobyt i tutaj wpływają te pieniądze
do gminy. 5.000,00 zł. planujemy wpływu, na składkę zdrowotną 1.070,00 zł. w opiece
społecznej, jako zadanie zlecone dostajemy dotacje i tutaj dokładamy. Dokładamy
11.467,00 zł. na zasiłki okresowe, które otrzymaliśmy od Wojewody Mazowieckiego.
Dokładamy 222,00 zł dodatek energetyczny, o którym mówiłam a Państwo nie macie
w swoich materiałach. Na zasiłki stałe dokładamy 20.046,00 zł. to są pieniądze Wojewody.
Dokładamy na pomoc materialną dla uczniów 48.344,00 zł., czyli tzw. stypendia.
W gospodarce komunalnej nie było w planie ujęte 150.000,00 zł. bo wszyscy ci, którzy
zgłosili się do przydomowych oczyszczalni ścieków dokonują wpłat na ochronę środowiska.
I w tej chwili tych wpłat mamy 135.000,00 zł. także tutaj wprowadzamy do budżetu
150.000,00 zł. To będzie jako zmniejszenie kosztów na ten projekt przydomówki
i modernizację stacji uzdatniania wody. Dalej dokładamy 2.300,00 zł. na opłatę śmieciową,
która idzie starym typem, bo tam są zaległości. Natomiast zdejmujemy z projektu dotację
295.000,00 zł. z projektu przydomówek i modernizacji stacji, ponieważ umowa jest zawarta
na kwotę nie tak było w projekcie. Także zdejmujemy z wydatków kwotę i musimy zdjąć
udział, który otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego. Dalej dokładamy tutaj 83.308,00 zł.
to co Pan Wójt mówił na dotację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za zakup
samochodów. Także to robimy po stronie dochodów. Jeżeli wprowadzamy po stronie
dochodów na to co dostajemy dotację musimy wprowadzić również po stronie wydatków.
Wprowadzamy po stronie wydatków, czyli wszystkie dotacje, które występowały tutaj
w dochodach, czyli w opiece społecznej głównie zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dodatek
energetyczny, one będą miały odzwierciedlenie w dziale 852. Pomoc materialna dla uczniów
będzie miała odzwierciedlenie w dziale 854. Wkładamy również do planu budżetu, tak jak
państwo otrzymaliście już w materiałach. Jeżeli chodzi o wydatek inwestycyjny, on nie uległ
zmianie. Czyli dajemy na motopompy do przepompowni 20.000,00 zł. na samochód
strażacki 237.000,00 zł. Pan, który mieszka w Popławach i ma kurniki chce partycypować
w budowie drogi gminnej. Także tutaj 70.000,00 zł. naszych środków, kiedyś ta droga
gminna była w ramach programu scaleniowego lasów w Popławach. Była wywożona
piachem w kierunku Łosic jak się jedzie po lewej stronie. Otrzymaliśmy na wywózkę piachem
całość środków na tą wywózkę piachem. Pan mówi, że będzie partycypował w kosztach
budowy odcinka drogi i 70.000,00 zł. naszych środków dokładamy do budowy tej drogi.
To są wydatki inwestycyjne. W inwestycjach nie ma więcej żadnych zmian. 500.000,00 zł.
zdejmujemy z projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizacji stacji.
Dodajemy w transporcie 85.000,00 zł. to są drogi. I gdzieś tam brakowało jeszcze
15.000,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów 42.424,00 zł. dokładamy. Samochody
są w dziale 754, 262.410,00 zł. I ta kwota była w załączniku u państwa, który otrzymaliście.
Ona nie uległa zmianie. Załącznik z wydatków jest tylko zmieniony w tej części, gdzie jest
edukacyjna opieka wychowawcza 48.344,00 zł. dołożone i w dziale 852 222.03 zł. Natomiast
te kwoty są takie jak były dane dla państwa. Jeszcze dopowiem, że w załączniku strażak
dajemy na modernizację świetlicy w Walimie 5.000,00 zł. bo chyba tam brakowało,
coś z sufitem było związane. Tak, Panie Radny?
Radny Krzysztof Mielniczuk - powiedział, że się zgadza.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - zapytała, czy są pytania ?
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Radna Ewa Szydłowska - zapytała, czy w sprawie tej drogi, ile pan chce dołożyć?
70.000,00 zł. to jest koszt gminy, tak?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że tak. Dodał, że jest to odcinek ponad 350 m.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - powiedziała, że część będzie ponosił właśnie
przedsiębiorca, natomiast część gmina.
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, jak będzie wyglądało procentowo.
Radny Dariusz Guz - zapytał, czy 70.000,00 zł. to nie jest cała wartość drogi ?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - powiedziała, że nie. Być może 70.000,00 zł. nie będzie
wydane, bo w tej chwili nie ma jeszcze kosztorysu. Natomiast po opracowaniu kosztorysu
będziemy mieli jasność jakie są relacje gminy, a jakie pana. Z tym, że to jest droga gminna,
nie prowadzi tylko do tego pana. Między innymi do pana, ale ona sięga tam dalej, aż do lasu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że do granicy ziem Kobylany. Bo tam wtedy
transformator był nieczynny. Od Kobylan i tutaj właśnie mają zgodę na położenie instalacji
elektrycznej.
Radny Dariusz Guz - powiedział, że trzeba dobrze negocjować, żeby przynajmniej 90%
dołożył.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że jak warunki pozwolą, jest już koniec roku
teraz nie wiadomo czy to się zrealizuje w tym roku. Zostało 2,5 miesiąca do końca roku.
Radny Dariusz Guz - zapytał, czy to jeszcze nie wiadomo, czy to będzie pół na pół, czy już
propozycję przedstawił?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że problem jest taki, rozmowa była. Po naszej
stronie materiały, po ich stronie robocizna.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że w stosunku to trudno powiedzieć.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że trudno powiedzieć jaka jest struktura,
że to będzie gdzieś tam pół na pół wyjdzie, może nawet mniej, może więcej. Trudno jest
mi powiedzieć, bo nie analizowałem dokładnie.
Radny Dariusz Guz - powiedział, że zbliżone do połowy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że tak myśli. Bo to trzeba i równać,
i korygować, i nie wiem czy obrzeża nie kłaść, później wałować, osuszać itd. Myślę, że jak
będzie ta droga robiona tak będę sugerował, żeby to robić drogę z tłucznia, albo z czegoś
tam, żeby po prostu nie walić betonu, czy asfaltu bo to nie na to pole.
Radna Ewa Szydłowska - zapytała, jakiej szerokości ta droga?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że w granicach 6 metrów.
Radny Dariusz Guz - zapytał, czy droga nie będzie taka szeroka?
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że nie. Dodał, że zastanawiał się czy robić
4 czy 4,5 bo tam będą jechały duże samochody, a jednocześnie będą jeździć na pole.
Radny Dariusz Guz - powiedział, że 4 metry wystarczy. Dodał, że dwa samochody na tej
drodze też się nie miął.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że zaczeka sobie. Będę decydował żeby
to było 4 metry a nie więcej.
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że 3 metry to już nie.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że byłoby dobrze gdyby to była większa
jasność, załóżmy kosztów wszystkich pół na pół. Tak to robocizna, materiały to myślę,
że materiały będą droższe.
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że zależy jak się będzie robić.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że materiały przewyższą.
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że wywozić gruszką, to wszystko idzie materiał.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - powiedziała, że możemy ustalić na radzie i przedstawić dla
tego pana, że gmina dołoży nie więcej niż 50%. Jak koszt jakiś tam ogólny, dajmy
na to 100.000,00 zł. gmina dokłada 50.000,00 zł. oni 50.000,00 zł. i temat zamknięty.
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że można zaprosić pana na sesję.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na tej zasadzie.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że myśli, że i tak jest dobre podejście
gminy, bo to jest robota z marszu.
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że w żadnym urzędzie nie było projektowane.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że tam jest niejasność tu materiały,
tu robocizna, to wiadomo jak to. Trzeba żeby było bardziej uściślone.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że prosi by w protokole zapisać, w budżecie
kwota, żeby nie mieszać ale wydatek ma się zamknąć kwotą nie więcej jak 50% wartości
zadania. I wtedy czy to będzie 70.000,00 zł. czy 40.000,00 zł. to ja nie wydam więcej jak
50% przed miarą na tą inwestycję.
Radny Dariusz Guz - powiedział, że 5% to nie za ciekawie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jeżeli będzie przekroczenie to będę
informował, że niestety ale 2.000,00 zł. za mało. Tak jak Pani Ania informuje tutaj.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy są jeszcze pytania do tej sprawy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że zapis taki jest i jest sprawa załatwiona.
Radny Dariusz Guz - powiedział, że na tą drogę miały być pieniądze, a ci ludzie powiedzieli,
że nie. Tylko „schetynówkę”
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Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że nie ma pytań, Pani Ania odczyta
i będziemy głosować.
Uchwała Nr XLV/257/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Stara Kornica na lata 2014-2017.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej
nie opisujemy na jakie zadania, tylko tak jak macie tabelę - dochody bieżące, dochody
majątkowe. Dochody bieżące dzielą się na dochody z udziałów wpływu z podatku
dochodowego, tu nie ulega zmianie, od osób fizycznych i prawnych, podatki wpłaty, podatek
od nieruchomości, subwencja ogólna, zmiany w dotacji środków wyznaczonych na cele
bieżące tutaj wielkość ulega zmianie. I tak samo i wydatki są podzielone na wydatki bieżące,
na wydatki majątkowe. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu, te zmiany
są wprowadzone w tych załącznikach.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy są pytania?
Radna Katarzyna Szymaniuk - zapytała, czemu nie było głosowania w sprawie tej drogi?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że chyba wyraziliśmy zgodę. Bo to jest
zmiana do budżetu.
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było
13, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik
do protokołu.
Uchwała Nr XLV/258/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w uchwale XXXVII/209/2013 Rady Gminy w Starej
Kornicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
wprowadza się zmiany polegające na: zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy, o kwotę
118.675,03 zł. Zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy, o kwotę 93.991,33 zł.
W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w §1, ulega zmniejszeniu deficyt
budżetowy gminy, o kwotę 24.683,70 zł. Zmniejsza się przychody budżetu gminy, o kwotę
24.683,70 zł. Nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 24.683,70 zł. Po wprowadzonych zmianach
deficyt budżetowy wynosi 3.062.340,72 zł. Plan po zmianach „ Przychody i rozchody budżetu
gminy”, przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 1 – Plan
wydatków majątkowych na rok 2014 oraz limity wydatków inwestycyjnych na lata 2014-2017,
do uchwały Nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 wprowadza się zmiany. Plan wydatków
majątkowych na rok 2014 oraz limity wydatków inwestycyjnych na lata 2014-2017,
po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. W związku z powyższymi
zmianami, o których mowa w § 1 ulega zmianie plan budżetu na rok 2014. Plan dochodów
przed zmianą 18.465.047,38 zł. po zmianie 18.583.722,41 zł., w tym dochody bieżące
15.009.462,77 zł., dochody majątkowe 8.574.255,64 zł. Plan wydatków przed zmianą
21.052.051,80 zł., po zmianie 21.646.063,12 zł. W tym wydatki bieżące 14.734.013,71 zł.,
wydatki majątkowe 6.911.349,42 zł.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy są jakieś pytania do uchwały.
18

Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 13, przeciwnych
i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu.
Uchwała Nr XLV/259/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego
na 2015 rok.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że każdy z Radnych otrzymał
uchwałę do wglądu. Czy ktoś ma pytania do uchwały?
Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 13, przeciwnych
i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu.
Uchwała Nr XLV/260/2014 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy są pytania do uchwały?
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że treści skargi nie słyszała.
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że skargi nikt nie słyszał.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że skarga była poruszana kilka razy
wcześniej. Bo to się ciągnie proces już od sierpnia chyba.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że była poruszana ta skarga.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że złożył pierwsze pismo takie ogólne,
po prostu nic nie wnosiło do sprawy. Tutaj są dokumenty.
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że 5 września, to jak od sierpnia?
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że było podane pismo.
Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że było tylko podanie o przyznanie mieszkania.
A o skardze nic nie było.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że temat był, bo ja kierowałem na Radę, były
podania odnośnie.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że było wspominane.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie było skargi.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że były informacje, kierowałem dwa pisma,
bo były do wójta i do rady. Szanowni państwo przybliżę, kwestia była tylko w pismach
z tego co pamiętam chodziło o przyznanie tego mieszkania socjalnego żonie p. Horbowicza.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że już teraz zamieszaliście mi trochę
i sam już nie wiem.
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Pracownik Urzędu Gminy – powiedział, że może odczytać skargę.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że skarga została skierowana do Wójta
Gminy, którą Wójt odesłał do rady, akurat do mnie. Ja ją przeczytałem i ona była nie jasna
wcale. Nie było żadnych tam konkretów.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że chyba było omawiana na którejś tam komisji.
Ja sobie przypominam.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że było.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ja przypominam sobie tą skargę i doszliśmy
do wniosku.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zwrócił się do Pracownika Urzędu Gminy, że trzeba
zobaczyć w aktach. To było kierowane i do wójta i do rady były pisma kierowane.
Radny Dariusz Guz - powiedział, żeby przeczytać to dla wszystkich i już.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że może pani akurat nie było.
Pracownik Urzędu Gminy – odczytał skargę p. Krzysztofa Horbowicza, zam. Stara Kornica 7,
która wpłynęła 5 września 2014 roku do Wójta Gminy Stara Kornica na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy. Skarga zgodnie
z właściwością została przekazana Radzie Gminy. 9 września br. poproszono skarżącego
o sprecyzowanie skargi w celu należnego rozpoznania przez Radę Gminy, jednocześnie
pouczając pozostawienie jej bez rozpoznania w przypadku nieuzupełnienia skargi w terminie
siedmiu dni od otrzymania wezwania. Pan Horbowicz dnia 16 września zwrócił się
z wnioskiem do Wójta Gminy o przesłanie kopii opinii Kierownika GOPS w związku
z przyznaniem mieszkania socjalnego p. Katarzynie Horbowicz. Jednocześnie p. Krzysztof
Horbowicz skierował pismo do Rady o przesunięcie terminu przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków do czasu otrzymania odpisu opinii, który był przedstawiony na posiedzeniu
komisji. Następnie wysłaliśmy zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia skargi.
Państwo jako rada macie miesiąc czasu, aby rozpatrzeć skargę. Ponadto skarżący otrzymał
zawiadomienie o późniejszym terminie rozpatrzenia w/w skargi tj. w miesiącu październiku
br. z przyczyn niezależnych od rady, jak również otrzymał kopię opinii. Skarżący został
ponownie poproszony o sprecyzowanie skargi. Dopiero 7 października wpłynęło kolejne
pismo od p. Krzysztofa.
Następnie pracownik Urzędu Gminy odczytał pismo z dn. 7 października br.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zapytał, czy odpowiedź przyszła po terminie?
Pracownik Urzędu Gminy - powiedział, że odpowiedź przyszła po terminie
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że po konsultacji z prawnikiem,
rozmawialiśmy o tym, bo to sprawa jest dość zawiła. Wspólnie z naszym prawnikiem
uznaliśmy, że to wszystko, które on później złożył zostało kilka dni po terminie i sprawa
zgodnie z KPA może zostać oddalona. No bo tu na prawdę nie ma żadnych konkretów. Tutaj
nie ma, że Pani z GOPSU zrobiła np. coś źle. To takie ogólne, że jemu coś się nie podoba.
Ale każdy ma prawo do swojej oceny. Tutaj nie było tak jakby podstaw do rozpatrzenia tej
skargi.
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Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że było podanie na temat mieszkania i niech
sami wyjaśniają.
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że jak będziemy sprawy rozpatrywać, każdego
indywidualnie to trzeba stad nie wychodzić. Bo w każdej wiosce jest rodzina w konflikcie.
I nie może pogodzić się maż z żoną czy coś.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że gdybyśmy ją wzięli do rozpatrzenia
też było by źle dla nas, bo bierzemy ja do rozpatrzenia po terminie, czyli też popełniamy
błąd. Staramy się zgodnie z przepisami wszystko robić.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że tak, ale jeśli jest zasadna to możemy się starać
o przywrócenie terminu. On może prosić o przywrócenie terminu.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że on może dalej prosić.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że zgodnie z KPA można prosić o przywrócenie
terminu, mimo że nie wywiązał się z terminu.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że na ten dzień to jest najprostsze
i najlepsze rozwiązanie. Po prostu innego tak jakby nie ma. Bo gdybyśmy bez tej prośby
o przedłużenie terminu ją rozpatrzyli, popełnilibyśmy też błąd.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że załamalibyśmy prawo.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że jest tak jak jest. Czy są jakieś pytania
do tej uchwały.
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 13, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu
nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu.
Następnie ogłoszono przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – odczytał podanie p. Katarzyny Horbowicz,
która zwraca się z prośbą o wynajęcie garażu przy budynku lecznicy dla zwierząt w Starej
Kornicy.
Radny Tadeusz Ilczuk - zapytał, czy garaż jest wolny?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że przecież garaż jest wolny.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że ten garaż wynajmował pan weterynarz.
Radny Tadeusz Ilczuk - zapytał, czy ten co wyprowadził się do Łosic?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że tak. On się wyprowadził.
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że pan Kuśmierczyk.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że tak, Kuśmierczyk, dobrze pan mówi.
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Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że to dodatkowo opłata.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że tak, tam była opłata 40 zł. Może coś plus
minus to miesięczna opłata za magazyn.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że bo mówi że ma samochód
to mogłaby sobie trzymać. Czyli pozytywnie rozpatrzona.
Radni wyrazili zgodę na wynajem garażu.
Następne podanie, p. Krzysztof Kalużny, zam. Stara Kornica 189, zwraca się z prośbą
o wydzierżawienie działki nr 406, na okres 5 lat.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że był ten pan. Pan Kalużny mieszka przy
zakręcie koła p. Mielniczuka. Tam jest działka za bankiem, za p. Lisieckimi, w tą stronę
do Ośrodka Zdrowia, tam są studzienki, krzaki zarośnięte. On poprosił z opcją taką,
że wyciąłby te krzaki, posadził maliny. Tam stoi zarośnięte krzakami.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że przynajmniej oczyści.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że tam jest 0,0231 ha. Czyli jak to jest
nie użytek, to niech zagospodaruje.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że instalacje wodno-kanalizacyjne.
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że to jest 2 ary.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że 2 ary, źle wytłumaczyłem.
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że jak on zrobi z tym porządek.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że przecież nikt nie będzie tego
im oddawał.
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że tylko asygnatę
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że tam jest jeszcze pasek drugi, tam Pan
Mielniczuk ma taki kawałek.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że czyli pozytywnie.
Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie.
Następne podanie p. Damian Bakaluk, zam. Wólka Nosowska 105A, do Wójta Gminy
w Starej Kornicy, z prośbą o wydzierżawienie gruntów ornych położonych na działce nr 244
w Wólce Nosowskiej o powierzchni 0,6698 ha i działce nr 245 w Wólce Nosowskiej
o powierzchni 0,6262 ha., na dwa lata. Dodał, że jest działka, która znajduje się za
żwirownią. Są grunty orne. On to od jakiegoś czasu dzierżawi i myślę, że niech dzierżawią.
Radna Ewa Szydłowska - zapytała, czy to jest kontynuacja?
Przewodniczący Rady Ignacu Janczuk - powiedział, że tak. Oni tam mają, no mniejsza jest,
ta żwirownia to zajmuje dużo więcej tej działki niż ta końcówka. Oni tam mają łąki, pastwiska,
to niech dalej tam. Tak Panie Wójcie?
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - zapytał, czy pozytywnie?
Radny Kazimierz Markowski - zapytał, czy dobrze zmierzył?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że to jest końcówka działki.
Bo większość to jest tylko dołek.
Radna Katarzyna Szymaniuk - zapytała, czy do tej pory to dzierżawił?
Radny Kazimierz Markowski – powiedział niech dzierżawi.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że wpłynęła znowu kolejna skarga na
Pana Wójta. Tutaj skarżącym jest "Czysta Kornica", ale oni mówią, że nie, że oni tej skargi
nie pisali. Czyli jest to skargo no nie wiadomo czyja.
Radny Kazimierz Markowski - zapytał, kto się podpisał?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że tutaj jest użyte ich logo i pieczątka ale
oni tego nie robili. Oni zgłosili to do prokuratury, ale skarga poszła też do RIO a oni wysłali
też do nas, to też macie raczej, to wszyscy przeczytacie w domu. My po konsultacji
z prawnikiem naszej gminy ustaliliśmy, że jednak skarga musi być rozpatrzona. Jej nie
można sobie wziąć i wyrzucić, bo oni mówią tam, że oni nie napisali tego. Ta skarga musi
być rozpatrzona i to musimy zrobić na komisji, na następnej, 30 będzie tam komisja, i będzie
Komisja Rewizyjna, bo ona będzie władna w tej sprawie. Tutaj Pan Wójt częściowo udzieli
wyjaśnień w tej sprawie, też te pismo macie. Tylko mi się wydaje, z tego co ja się tutaj
dowiedziałem trzeba się odnieść do każdego aspektu tej skargi.
Radna Katarzyna Szymaniuk - zapytała, czy ktoś skargę podrobił?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że tak. To bez problemu skserować
mogą pieczątkę, bo to nie widać czy to jest oryginał, czy ksero pieczątki. Nie mamy oceniać
czy to oni. Oni mówią że oni nie napisali. Zresztą po formie pisma, jeśli ktoś kilka ich pism
czytał, widzi że to jest całkiem inaczej sformułowane pisma i całkiem w inny sposób.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że to nie ich, że jest całkiem inaczej sformułowane.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że czyli myślę, że to są osoby trzecie
jakieś, nie wiem jakie. Czyli komuś tu ciągle zależy żeby podważać pewne rzeczy. I tu jest
jak tu przeczytacie sporo zarzutów. Myślę, że na te zarzuty musimy się ustosunkować.
Tu Pan Wójt część przedstawi, ale ja myślę, że na te wszystkie musimy, bo na przykład taki
zarzut, że pan używał samochodów takich czy innych, to zarzut na zasadzie oświadczenia,
że albo używałem, albo nie używałem i koniec. No bo ta skarga musi być rozpatrzona,
bo ona musi później do RIO iść z powrotem. Bo tam jest RIO i ta firma. Nie ukrywam,
że tu ktoś drąży się tak jakby podważyć struktury urzędu. Tak mi się wydaje. Bo mówię,
to dostaliście, możecie się zapoznać i to na komisjach trzeba rozstrzygnąć. A później ona
wróci na sesji, bo będzie jeszcze sesja jedna. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie wiem co mam
dopowiedzieć jeszcze, chyba tam wyjaśniłem w miarę.
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że my nie zdążyliśmy się jeszcze dobrze
zapoznać. Nie przeczytaliśmy, to trzeba przeczytać.
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Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że na przykład jest jeszcze taki zarzut,
w Wólce Nosowskiej w budynkach nie ukończonych oraz wiat po budynku RSP dzierżawi
budynki od Gminy Stara Kornica wraz z placem o powierzchni 3,07 ha, czynsz tam
dzierżawny wynosi zgodnie z umową 1.750,00 zł., dotyczy zgodnie z umową 0,15 ha co jest
śmiesznie niską kwotą, jeżeli oferty i propozycje innych były kilka krotnie wyższe.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że jak ktoś jest bardzo dobrze zorientowany, musiał
mieć dostęp do pewnych dokumentów.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że możemy się domyślać, ale nie wiemy
kto.
Radna Elwira Hulińska - powiedziała, że no domyślać się, numerów umów to albo od Urzędu
Gminy, albo od firmy z Wólki. Gdzie indzie jeszcze?
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że z gminy.
Radna Elwira Hulińska - zapytała, gdzie są jeszcze numery umów?
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że czynsz dzierżawy ile kwota wynosi.
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że to jest gmina albo jakaś firma, tak?
Radna Elwira Hulińska - powiedziała, że to jest firma z Wólki.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że ktoś musiał mieć dostęp do tych informacji bo tutaj
jest wypisane umowy z jakiego dnia itd. W szczególny sposób jest opisana Wólka
Nosowska. Z największą liczbą informacji zawartych, ktoś musiał mieć wgląd do gminnych
dokumentów.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że posiadł w jakiś sposób nie dochodzi.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że może z przetargu. Niektóre
informacje są jakieś jawne, więc nie wiemy tak naprawdę.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że trudno powiedzieć.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że nawet z niektórych dokumentów,
które my otrzymujemy na Radę, też tam jest sporo.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że ewidentnie moje zdanie jest takie, że ta skarga jest
napisana w innej formie, niż rozpatrywane były te wcześniejsze.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że my po konsultacji z prawnikiem
musimy ją rozpatrzeć. My nie możemy jej tak sobie gdzieś odrzucić po prostu. I to trzeba
by było jak najszybciej, wiadomo nasza kadencja się kończy, żeby to nie zostawić
następcom. Czy Pan Wójt chciałby ?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że ja się zapoznałem z tym pismem, które było
skierowane przez Izbę Rozrachunkową z Warszawy do Rady, Pan Przewodniczący
powiedział większość rzeczy z czym to się wiążę, ja ma Szanowni Państwo wniosek taki
do Rady, w świetle tego że są pisane tutaj pytania dotyczące wielkości podatku
itd., zarządzeniem powołam komisję z gminy, która pójdzie zweryfikuje wielkość płaconych
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podatków, przez tych przedsiębiorców. I proponuję też, żeby Rada oddelegowała 2 osoby
do tej komisji. Bo też podnoszą zarzut w piśmie, że wielkość podatku nie jest adekwatna
do terenu używanego na cele gospodarcze.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że tutaj mi sie wydaje, że już komisja
jest, bo do tych spraw mogła by mieć wgląd tylko Komisja Rewizyjna po prostu. I myślę,
że Komisja Rewizyjna musi się tą sprawą bardziej zająć. No bo wszyscy nie możemy
otrzymać informacji o podatkach, bo to są dane osobowe. Ale Komisja Rewizyjna może
to patrzeć i napisać wniosek, że załóżmy podatki są płacone zgodnie, innego wyjścia nie
ma.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że ja myślę, bo rzecz dotyczy jakiego podatku.
Podatek rolny to wiadomo, że są decyzje, wyciągi itd. Podatek pod działalność to się składa
każdy przedsiębiorca na początku roku deklarację, w deklaracji deklaruje wielkość płaconych
podatków. Tak Pani Aniu?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - powiedziała, że tak.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że to będzie dotyczyło tylko tych
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że tych które są tu w skardze.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że o 4 zakłady chodzi. OMG Wólkę,
Koszelowskie Zakłady Kredowe, POL-LUX Rudka i chodzi o zakład p. Flisa.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że jeszcze inne rzeczy zarzucają.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że tak, ale mówię generalnie się odnoszę
a zmianka taka, czy jak są naliczane podatki itd. to mówię, część podatków jest obligo
wydaje wójt decyzję a część jest płacona na bazie deklaracji składanych przez
przedsiębiorców.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że brak jest uzgodnień i pozwoleń z ochrony
środowiska.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, Proszę Panią, pani dobrze wie, że tego typu
rzeczy nie leżą w gestii wójta. Ja rozmawiałem z Panem Przewodniczącym,
my nie dysponujemy, nie mamy, nie bierzemy udziału w wydawaniu tych pozwoleń.
Przewodniczący Rady Gminy Ignacy Janczuk - powiedział, że sporo rzeczy zależy
od powiatu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że mówimy
nie uzgodnieniach. Bo co innego uzgodnienie, a co pozwolenie.

o

pozwoleniach,

Radna Halina Bardadin - powiedział, że i uzgodnień. Tu jest napisane uzgodnień z ochrony
środowiska. Pozwolenie, a uzgodnienie to są dwie różne rzeczy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że żaden z tych podmiotów nie wystąpił
o uzgodnienie warunków zabudowy danego przedsiębiorstwa.
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Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że jeszcze jest, że OMG i POL-LUX nie wnoszą
opłaty za koparkę.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że może było tak, jak Pani Ania podpowiada,
że powstawały kiedy nie było obowiązku takiego.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedział, że możliwe, ja nie wiem. Dodała, że OMG
i POL-LUX nie wnoszą opłaty za wydobywaną kopalinę.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że poprosił o informację te, którą mamy,
bo mamy informację jakie podatki płacą itd. Podatek płacą od gruntu, od działalności,
podatek płacą tego rodzaju od kopalni. Tak jak pani czyta POL-LUX funkcjonuje ale nie ma
opłaty do marszałka o wydobycie kopalin, tak samo jak OMG też nie ma w wykazie tutaj,
że wnoszą opłaty środowiskowe, te które należą się gminie od pozyskiwanych kopalin.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że też tutaj po prostu skarga na Wójta ewidentnie,
bo też tutaj podnoszona jest sprawa, którą żeśmy omawiali jeżeli chodzi o lokowanie
pieniędzy. Tak jak tutaj jest napisane, że wójt lokuje w zaprzyjaźnionych bankach, bez zgody
radnych, jakby to były jego prywatne środki, na co nie jednokrotnie zwracał uwagę prezes
kornickiego banku. Jakieś takie zarzuty i radny powiatu. Z tego co było omawiane wójt
ulokował te środki na lepszych warunkach niż nam oferował bank nasz. Także tutaj też jest
taka kwestia.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie będzie dochodził kto pisał.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że tego na pewno nie wysłał nam
prezes, to ktoś kto to wiedział. Równie na mnie może ktoś tam napisać co chce. Tak samo
tutaj.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ona czyta co jest napisane. Ja nie wiem kto
to napisał. Ja tylko tutaj zacytowałam jeden z fragmentów, ktoś podnosi kwestię też
lokowania pieniędzy, na co chciałam zwrócić uwagę, że ta sprawa była już omawiana,
że wójt bez zgody radnych ulokował pieniądze wtedy tutaj co było spotkanie, na lepszych
warunkach niż oferował nam bank w Kornicy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie będzie dochodził kto pisał.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie będzie dochodził kto pisał itd. To Pan
Przewodniczący powiedział, było spotkanie z mecenas. Ja też akurat tak się zbiegło,
że otrzymałem to pismo z Warszawy z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przed otrzymaniem
tego pisma była Prezes Stowarzyszenia „ Czysta Kornica”, też mi mówiła, że ona tego nie
pisała. Po prostu, skąd ja mogę wiedzieć kto to pisał, bo są określone instytucje, organy,
ja nie będę bawił się w grafologa, bo ja nie mam takiej specjalności. Są takie przypadki,
że idą do właściwej instytucji zwrócić niech oni to rozpatrzą. Co mi dochodzić czy to napisał
x, y czy z.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że odnieść się trzeba.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że odnieść się trzeba. Było spotkanie z panią
mecenas, powiedziała, że trzeba od strony merytorycznej temat przedyskutować i zająć go.
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Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że w tej opinii musi być przesłane
i do RIO, i do tej niby „Czysta Kornica”.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że do „Czysta Kornica”, chociaż wiemy,
że oni nie pisali.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że zgodnie tutaj z pieczątką.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że na początku to myśleliśmy,
żeby na zasadzie oświadczenia. I odrzucić, że oni oświadczają, ale tak nie można zrobić.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że reasumując przytoczę jeszcze, odniosę się
kilka słów Pana Przewodniczącego, tutaj te pismo, które wpłynęło na Radzie, nie można
żeby Rada powiedziała, że ma słuchy, że jest fałszywe i czekać co zrobi Prokuratura.
To trzeba w kontekście powiedzieć. Bo może ktoś pomyśli, że czekajmy na to co organy
państwa w tej kwestii powiedzą. Takie było stanowisko, tutaj akurat uczestniczyłem
w spotkaniu.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że najprawdopodobniej sprawa będzie
w prokuraturze umorzona, bo oni w takie sprawy nie będą dochodzić mocno. Wiecie jak
to jest. Podsumowując, to musimy do, teraz jest 30 komisja, do 30 trzeba podjąć wnioski
i na komisjach to wypracować. Bardzo bym prosił Komisję Rewizyjną, żeby nawet umówiła
się wcześniej, no i po prostu jakoś do tematu podejść. Tak jak Pan Wójt chce.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że tutaj trzeba, na każdy zarzut.
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że na każdy zarzut, bo później będzie do nas,
a dlaczego nie odniesione.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że to do RIO pójdzie i to jest ważna
instytucja, to nie jest tak, że się zadowoli byle czym. I tutaj jest nawet ten zarzut, ja bym
proponował załóżmy, to co jest że Wójt samochody pożyczał. Oświadczenie załóżmy,
albo że używałem, albo że nie używałem. I to wszystko, bo musi być jakieś
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że jeździ 10km/h i wszędzie wszystko w gminie
obserwować wszystkie zakłady.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że no jest. To jest problem,
nie myślałem, że to na koniec nam tyle spraw tutaj zostanie dowalonych. Naprawdę, spraw
takich złośliwych można to nazwać częściowo. Ale dobrze, już nie drążymy dalej tematu.
Czyli proszę o tym zastanowić się.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk odczytał zaproszenie na konferencję odnośnie
wykorzystania środków na terenach wiejskich. Zaproszenie stanowi załącznik do protokołu.
Następnie poinformował, że jest pilna sprawa, bo wiadomo teraz są wybory mocno późne,
i jest temat uchwalenia podatków, czy my mamo to teraz zrobić jako rada bo chyba tak było
by najrozsądniej, bo później zabraknie czasu na wydrukowanie tych wszystkich danych
do końca roku. Czyli na pewno na komisjach musimy poruszyć te podatki. Ale jeszcze będzie
jedna sesja, możemy te podatki uchwalić jeszcze, żeby tak było lepiej. Znaczy lepiej, lepiej
dla pracowników, bo terminy będą tam zachowane, bo później już po wyborach będzie
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dopiero pierwsza sesja gdzieś za tydzień, tam czy kiedy. Jak uważacie? Czy jeszcze
my mamy rozpatrzeć i ustalić te podatki na następną kadencje.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak. Bo później będzie tak krótki okres
czasu na wszystko.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że za mało czasu.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że się nie wyrobią. To musi wszystko
być ogłoszone.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że rzecz jest taka, że te dokumenty,
czyli z komisji i rady idą do publikacji u wojewody. A tam jednak się czeka, tam się nie robi
publikacji z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. A żeby weszły w życie muszą być
publikowane w tym roku, bo nabierają mocy prawnej z tytułu publikacji.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy podejmujemy temat podatków
i na ostatniej sesji będziemy uchwalać.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że było ustalone Pan Przewodniczący też wie,
że komisje spotykają się 30. No to będziemy dyskutować nad stawkami podatków. A później
trzeba będzie zrobić tydzień półtora sesje ostatnią.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że na pewno przed 10.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak żeby po prostu przyjąć, zatwierdzić.
Tak jak Pani Ania mówi, cały czas były, było także robione było przez starą radę.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że naprawdę jest mocny młyn teraz na
koniec tego wszystkiego.
Ad.pkt.9.p.p. Wolne wnioski i zapytania.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że gmina ubiegała się o pieniądze,
o demontaż azbestu. Procedura jest taka w umowach, że muszę poinformować
społeczeństwo i radę, że taki program był prowadzony na terenie gminy. Składaliśmy dwa
wnioski, jeden został już rozliczony, drugi jest w toku i też będzie rozliczony w tym roku.
Udało mi się tak złożyć, że tak jak wtedy mówiliśmy, że fundusz brakowało pieniędzy,
zrobiłem tak, że w każdym z tych programów, my tylko dołożymy 20%, bo to wychodziło,
że mało dali pieniędzy, było dużo chętnych, i wychodziło, że my byśmy dokładali 60%.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że 65%.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odczytał informację dotyczącą udzielonego
dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie. Gmina
Stara Kornica informuje, że w br. przystąpią do programu „Demontaż, pakowanie, transport
i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stara Kornica”. 2 września
Zarząd Funduszu podjął decyzję o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.222,00 zł. na pokrycie
kosztów utylizacji eternitu w ilości 3.913m2 co stanowi 43,043 Mg. Później będziemy
się z tego rozliczać, to załączymy protokół, że taka informacja została przekazana.
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Radna Halina Bardadin – powiedziała, że na ostatniej sesji rozmawialiśmy odnośnie remontu
dróg, mam pytanie, bo ten jeden odcinek we wsi Wyrzyki, tam panowie zasypali.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jeździli, zwałowali.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że zasypane jest. Natomiast zgłaszałam drugi
odcinek, jak się kończą Popławy do kopalni tutaj Wyrzyki.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. Będzie wykonane.
Radna Halina Bardadin – zapytała, czy będzie wykonany? I mniej więcej kiedy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, dostałem informację że w następnym
tygodniu.
Radna Halina Bardadin- zapytała, jakim sposobem, czy też będzie to pozasypywane,
czy będzie coś innego robione? Bo to zasypywanie to jest tylko na chwilę dosłownie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to jest łatanie masą suchą dziur. Tak jak
jeździli po całej gminie, a tu będzie normalnie też smołą i gryz posypany.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że smoła i gryz, ale to będzie okres, nie wiem czy
dobry tam, ale dobrze.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że widzi że robią służby wszędzie. A z drugiej
strony obiecał, że przyjdzie, a też z tego co rozmawiam z jednym i z drugim pogoda pozwala,
mają dużo pracy tych budowlanych, wykończeniowych.
Radna Halina Bardadin – zapytała, mniej więcej kiedy, w tym miesiącu?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że miałem informację przed przyjściem
na sesję, że ma to nastąpić w następnym tygodniu, po niedzieli. Bo uzgodnione zostały
warunki i mam podpisać jak się skończy sesja, umowę wyślemy i w następnym tygodniu
wykonamy.
Radna Ewa Szydłowska - zapytała, czy do Kazimierzowa też przyjadą?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że powiat.
Radny Stanisław Maciejuk – zwrócił się do wójta, że może do powiatu zgłosić jeszcze drogę
do Kiełbasek, tam jest wjazd taki na łąkę teraz i tam pół metra jest tego załamania.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, do Kiełbasek ?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że zjazd na łąki, za Kornicą gdzieś.
Radny Stanisław Maciejuk – powiedział, że tam jak się na łąki zjeżdża.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że pierwsza droga między polami a łąką.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że tam jest tak załamane, że niedługo całkiem nie
będzie.
Radny Stanisław Maciejuk – powiedział, że tam do połowy niedługo nie będzie.
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Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy tam wymyło, czy jak?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że asfalt się niszczy. Bo tam są dwa zjazdy,
jeden od pola do budynków, drugi od pola do lasu.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że odnośnie tego parkingu u nas przy kościele,
czy gmina jakieś pisemne do nich dokumenty składała. Kiedyś mi pan Stanisław powiedział,
że to musi być z gminy, że gmina wyraża zgodę. A później ewentualnie jakieś tam.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że występowałem z pismami, jeżeli chodzi
o chodnik Nowe Szpaki, Stare Szpaki, tutaj nie występowałem.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, żeby oni mieli pismo, bo po prostu my jako wieś
napisaliśmy, złożyliśmy to podanie, ale z gminy nie ma nic, czyli tak jakby my na własna
rękę, a gmina się w ogóle do tego nie wie o parkingu przy kościele.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że wyjdzie w następnym tygodniu, z opcją
taką Pani Katarzyno, że mieszkańcy do wójta się zgłaszają w formie ustnej. Bo listu nie
mamy.
Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że nie, było składane podanie i była lista
dołączona, było.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że odwrotnie. Dobrze, w nawiązaniu do listy
i petycji mieszkańców.
Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że było wszystko składane, tylko nic z gminy nic
nie mają. Tam było składane. Lista była mieszkańców. Daty nie pamiętam.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak jest. Prosta rzecz do załatwienia.
Przyszykujemy, wyślemy.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy jeszcze ktoś ma jakieś sprawy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że się okazało, że nie odczytałem
w komplecie, bo dwa wnioski były, odczytałem jeden wiosek na 20.222,00 zł., a drugi
wniosek: Informacja dotycząca udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW
w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie. Gmina Stara Kornica informuje, że w br. Przystąpią
do programu „Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
na terenie gminy Stara Kornica”. 15 lipca Zarząd Funduszu podjął decyzję o przyznaniu
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.500,00zł na pokrycie kosztów utylizacji eternitu w ilości
1.859m2 co stanowi 20,449Mg. Tak jak mówiłem ustnie, że są dwa wnioski, a odczytałem
jeden, a są dwa, bo taka jest kolej rzeczy.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że chciałby jeszcze spytać o ten
chodnik, tutaj na Wygonie, co jest w trakcie pracy, bo dochodzą mnie takie słuchy tutaj,
bo on się nie robi tak bardzo teraz, w tej chwili.
Radni powiedzieli że się robi.
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Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że chodzi o to, że na firmę są jakieś
kary umowne, tak?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy jest to z winy tylko firmy opóźnienia?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że sprawa jest w toku. Różne są rzeczy,
powiem idzie ten chodnik, jest już dużo zrobiony, ale są problemy, jeżeli chodzi o wykonanie.
Bo się nie zgadzają w dwóch miejscach na wykonanie chodnika zgodnie z projektem.
Radna Elwira Hulińska – zapytała, dlaczego?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że Państwo Czeczko chcą aby na łuku był
wysoki krawężnik przy asfalcie, bo p. Flis jedzie kołami i jedzie po poboczu nie po asfalcie
i kurzy.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że ale to Państwo Czeczko życzą sobie taki
krawężnik. To w jednym miejscu, a w drugim?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tu wcześniej to samo, podanie było, Pani
Irena odpisywała, przed Czeczkami w tę stronę do zakładu samochodowego. Te pierwsze
mieszkanie, nie pamiętam jak mają na nazwisko.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że Kurejwo.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tam jest taka sama sytuacja. Były dwa
spotkania, wójt zorganizował z projektantem, z wykonawcą, kierownikiem nadzoru,
właścicielem drogi zostało ustalone, że na zakręcie koło p. Czeczko idzie przy asfalcie
krawężnik wysoki, bo w tym miejscu co mówię chodnik jest odsunięty od asfaltu 60 cm. Czyli
jest pas zieleni, tam się uparli, że ma być wysoki krawężnik, bo będzie to. Ustalili fachowcy,
że zostaje krawężnik, faktycznie będzie wysoki krawężnik przy asfalcie, 60 cm. zieleni
i potem pójdzie chodnik ze względu na to, że na zakręcie samochody jadą, dzieci chodzą
i podmuch wiatru, może ktoś spaść pod koło.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał jak sprawa jest koło banku ten płot?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tam sprawa jest załatwiona. Rozmawiałem
tutaj, dzięki Panu Marianowi, właściciele przyjechali, umowę podpisane porozumienie
pozwalają wejść na teren w to miejsce. Wysłałem wczoraj pisma do starostwa w tej kwestii,
żeby dalej starostwo już sprawę uregulowało, bo Ci ludzie powiedzieli, że wyrażają w tej
chwili zgodę. Mam taki dokument, a chcą docelowo uregulować status własności działki
i chcą w formie darowizny przekazać. Ja przekazałem to pismo do starostwa, bo to jest ich
droga.
Radna Elwira Hulińska – zapytała, czy ten chodnik będziemy budować nie na swoim?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie. Chodnik budujemy w pasie drogi
powiatowej, tutaj gdzie jest Państwa Lisieckich mieszkanie, to jest prywatna działka i teraz
ja wysłałem pismo do starostwa, żeby to starostwo przejęło ten kawałek koło Lisieckich.
Bo ja będę brał kawałek nie wiem, długości 15 metrów i 30 cm czy metr szerokości jako moja
działka?
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Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że to rozumie, tylko czy te zmiany własności nie
można zrobić od ręki?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie. Pani Elwiro, po pierwsze trzeba
dokonać podziału działki, trzeba notarialnie.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że no właśnie mówię, dzielić działkę niech oni jak
mają, wyrażają chęć, że chcą darować to niech to darują i robić to do końca tak jak trzeba,
bo za chwilę się okażę, że będziemy rozbierać , albo odszkodowanie płacić.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie. Tam jest umowa spisana. Nikt nie
będzie tego żądał, bo jest umowa napisana, że nie będą wnosić dalej. Napiszemy,
tak że ja wiem w jakim kontekście Pani mówi.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że robić to porządnie, żeby nie ciągnęło się latani
później, nie było problemu.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że mi tylko chodzi o to, bo chce już
dokończyć swoją myśl, mnie niepokoi ta sytuacja, że tak jakby gmina zaczęła prowadzić
jakiś taki temat tych kar umownych. Gdzie jest nie dopełnione po stronie naszej. I ja się
obawiam, że jak się wykonawca zdenerwuje da sprawę do sądu i znowu przegramy sprawę.
Słyszałem taką opinię, że trochę ludzie się zdenerwowali. Bo skoro nie ma prawomocnych
pism, że on może tam to robić, to obarczać go karami to chyba coś jest nie tak. Takie jest
moje zdanie. Każdy kij ma dwa końce. A tym drugim końcem można dostać dwa razy gorzej
niż pierwszym.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tutaj nie ma opcji takiej, że uregulowałem
status z tymi ludźmi, jest papier.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy już ten papier jest, w tej chwili?
Czy wykonawca ma papier, że może wejść.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że z Lisieckimi, ma papier.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy wykonawca ma ten papier?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że wykonawca ma papier już od sierpnia.
Przekazali plac budowy i w tej chwili będzie miał papier.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że będzie miał.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ma. Będzie miał jak podpiszę wszystkie,
o opóźnienie terminu realizacji.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że może po prosty te kary umowne przesunąć.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że z tymi karami to ostrożnie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że podda Pan pod głosowanie wniosek, rada
przegłosuje, że wójt ma, nakazujecie wójtowi przesunąć termin realizacji.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zwrócił się do Pana Wójta, ja wytłumaczę jeszcze
jaśniej, bo wiem, że ten człowiek pisma nie miał, że może tam wejść, rozwalić ten płot.
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On może dopiero będzie miał, ale w tej chwili nie ma. Tak jak pan przyszedł do mnie
i rozwalił płot. Bez pisma. Rozumie pan o czym ja mówię?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. Panie Przewodniczący, ja jak tylko
spotkałem się z tymi ludźmi, p. Marian był, to od razu poinformowany był wykonawca,
że tutaj z mapą mamy pismo podpisane z ludźmi, że może wejść i robić.
Radny Marian Daniluk - powiedział, że ten okres może być przesunięty i postawiony tak jak
stał.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że była umowa, było powiedziane,
że przesunie, postawi w te samo miejsce.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że wtedy kary umowne mają sens, jeśli
po naszej stronie wszystko jest spełnione, a inwestor się nie wywiązuje.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że ma taki wniosek, żeby jak teraz już na 100%
nie wnikajmy, będzie, że mogą rozebrać płot, wszystko będzie, przesunąć o tyle dni ile
to wszystko przesunęło datę realizacji tego zadania. Przesunąć o te dni, o które nie z ich
winy wynikło.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że taka adnotacja została spisana, nie wiem
czy wszyscy podpisali, przedwczoraj na spotkaniu.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że jestem pewny na 100%, że jeśli się
wykonawca zdenerwuje, da sprawę do sądu, gmina jest na polu przegranym. I wszystko.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że ale jeżeli przesuniemy ten termin, o te dni
o ile to się wszystko przesunęło z winy nie wiem, ludzi itd. no to myślę, że będzie wszystko
w porządku.
Radny Dariusz Guz - zapytał a ten termin to kiedy minął? Już minął termin?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że no minął, już są naliczane kary
urzędowe. A to są duże sumy.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że nas z tym chodnikiem żadne wnioski nie wiążą, to
są nasze pieniądze.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że nasze i powiatu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że trzeba wystosować pismo do powiatu,
poinformować też o przesunięciu terminu. Takie czynności wójt podjął i takie czynności
realizuje.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że nawet ci ludzie się nie zgadzają też
nie jest wina inwestora, czy wykonawcy po prostu. Ktoś tam nie pozwala i on nie może robić
i musi znowu czekać dzień, dwa, trzy, aż projektant zmieni i się dogadają. Trudno jest
obarczać kogoś karą jeśli samemu nie jest się do końca.
Radna Katarzyna Szymaniuk - zapytała, co Rada na to aby przesunąć ten termin?
Randa Elwira Hulińska – zapytała, jakie są te kary w jakiej wysokości?
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Radna Ewa Szydłowska - zapytała, czy faktycznie są naliczane te kary?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że proszę wierzyć, na następnej sesji pokażę
dokumenty, że wykonawca ma zgodę na wydłużenie terminu płatności, wykonania. To się
sprawy dzieją, z minuty na minutę.
Radna Elwira Hulińska – zapytała, no to o czym my mówimy?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że przecież kary są naliczane.
Radna Halina Bardadin – zapytała, są kary Panie Wójcie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, kto naliczył? Pani Aniu Pani naliczała?
Skarbnik Gminy Anna Blonyk – powiedziała, że ja pierwsze słyszę.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że jeżeli jest przedłużony termin wykonania, no to nie
mogą być naliczone kary.
Radna Elwira Hulińska – zapytała, no to o czym my mówimy?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że właśnie o to ja zapytałem, a Pan
Wójt mi nie odpowiedział po prostu. Ja muszę się dopytywać załóżmy tam 10 minut?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zwrócił się do Przewodniczącego, że mówiłem, że sprawa
jest w toku, kar nie będzie, była komisja, były spotkania, były podpisy, trzeba wysłać pismo
do jednej strony, do drugiej, tego nie robię w biurze i nie robię za biurkiem tak jak
tu rozmawiamy.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że ten człowiek bezpośrednio niechcący
rozmawiał ze mną i mówił, że taka sytuacja jest.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że rozmawiał we wrześniu.
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że ma pytanie. On mówił w rozmowie, że gmina mu
nalicza kary umowne?
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że nie. Że chce naliczać kary za
niewykonanie w terminie.
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że gdyby nie byłoby przedłużenia terminu to by było.
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że takiej firmy trzeba pilnować. Ja miałam ostatnio
też takie doświadczenie już. Trzeba pilnować.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że sprawa nie jest jasna.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że umowa została z wykonawcą podpisana,
można sprawdzić, nie będę kłamał, bo później ktoś będzie przytaczał, na pewno gdzieś tam
lipiec, sierpień, wrzesień na końcu to góra.
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że to będzie z winy gminy, kar nie będzie.
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk –
zamknął obrady XLV Sesji Rady Gminy o godzinie 1140.
Protokołowała

Przewodniczył

Marzena Gromysz

Ignacy Janczuk
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